106ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:00 συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης σε
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος
Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος», κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του κ. Στάθη
Ποταμίτη.
Παρόντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Στάθης Ποταμίτης, Κωνσταντίνος
Βουτεράκος, Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος, Ιωάννης Δρυλλεράκης, Αλέξανδρος Μεταλληνός,
Πέτρος Φραγκίσκος, Νίκος Κορίτσας, Θεόδωρος Σκουζός και Στέφανος Χαρακτινιώτης
Απουσίαζαν τα μέλη του του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτήριος Φέλιος και κ. Νικόλας
Κανελλόπουλος.
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισέρχεται προς συζήτηση και
λήψη απόφασης κατά περίπτωση στα θέματα της Ημερησίας Διάταξης που είναι τα
ακόλουθα:
Θέμα 1ο: Eνημέρωση σχετικά με την τηλεδιάσκεψη με κο Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
Ο κ. Θεόδωρος Σκουζός ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για τα όσα συζητήθηκαν στην
τηλεδιάσκεψη αντιπροσωπείας των μελών του ΣΔΕΕ με τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων κ. Γ. Πιτσιλή:
Μετά από αίτημα που υποβάλαμε και άμεση ανταπόκριση από την πλευρά της ΑΑΔΕ, την
Τετάρτη 18/11 στις 16.00 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη των μελών του Δ.Σ. και των
μελών της Φορολογικής μας Επιτροπής με τον κο Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων εσόδων κο Γ. Πιτσιλή. Στην τηλεδιάσκεψη, αφού έγινε μια σύντομη παρουσίαση
του Συνδέσμου και της Επιτροπής, συζητήθηκε η ανάγκη να ανοίξει κάποιος σταθερός
δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ ΑΑΔΕ και ΣΔΕΕ, προκειμένου να τίθενται θέματα που
ενδιαφέρουν ειδικώς τις δικηγορικές εταιρείες. Ενδεικτικά, αναφέρθηκαν και συζητήθηκε
το ζήτημα της αναγνώρισης προς έκπτωση ορισμένων δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα
των Δ.Ε. Επίσης έγινε αναφορά στην πρόσφατη αλλαγή του άρθρου 54 του Κώδικα περί
Δικηγόρων σχετικά με την διανομή κερδών εντός της χρήσης και στην ανάγκη να εκδοθεί
διευκρινιστική εγκύκλιος που να ρυθμίζει συνολικά το θέμα, όπως και το ζήτημα της
διανομής κερδών στους Εταίρους σε ποσοστά διαφορετικά από τα ποσοστά συμμετοχής
αυτών στο εταιρικό κεφάλαιο, όπως τα τελευταία αναγράφονται στο Καταστατικό. Τέλος,
ζητήθηκε από τον κο Διοικητή να δοθούν στατιστικά στοιχεία για τις δικηγορικές εταιρείες,
αναφορικά με τον ποσοστό συμμετοχής τους στο συνολικό «τζίρο» των δικηγορικών
υπηρεσιών στην χώρα. Ο κος Πιτσιλής απάντησε ότι θα αναζητηθούν αυτά τα στοιχεία για
να μας τα χορηγήσει. Η Φορολογική Επιτροπή θα επανέλθει με προτάσεις αναφορικά με τα
υπόλοιπα θέματα.
. Επικουρικώς ζητήθηκε από τον κ. Διοικητή να μας αποστείλει ανωνυμοποιημένα στοιχεία
για την των όγκο συναλλαγών των δικηγορικών εταιρειών σε σχέση με το σύνολο των
παρεχομένων νομικών υπηρεσιών στην ελλάδα. Ο κ. Διοικητής ανέφερε ότι θα αναζητήσει
τα στοιχεία μετά και την γραπτή υποβολή αίτησης από τον ΣΔΕΕ. Η αίτηση υπεβλήθη και
αναμένεται η απάντηση.

Θέμα 2ο : Ενημέρωση για την εκδήλωση του Δεκεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη ΔΣ για το 1o Forum Νομικής Τεχνολογίας του ΣΔΕΕ
το οποία θα διεξαχθεί ψηφιακά την Πέμπτη 17-12-2020, ώρα 16:00-20:00 και θα
απευθύνεται αποκλειστικά στα Μέλη του. Το virtual forum συνιστά μια σημαντική
πρωτοβουλία του Συνδέσμου για την ανάδειξη της σημασίας του legal tech στην
υποστήριξη της εργασίας των δικηγόρων, καθώς και την εξοικείωση των μελών του με τα
διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν νομικοί-στελέχη εταιρειών,
οι οποίοι θα μοιραστούν την εμπειρία τους από τη χρήση τεχνολογίας, ενώ πάροχοι
υπηρεσιών και εργαλείων τεχνολογίας θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν τα Μέλη
για τις εξελίξεις στον χώρο της νομικής τεχνολογίας, μέσα από την παρουσίαση υπηρεσιών,
best practices ή/και case studies.
Θέμα 3ο: Ενημέρωση για έναρξη εργασιών ομάδων εργασίας
Σε συνέχεια της από 14.10.2020 απόφασης του ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση
ομάδων εργασίας για α) το σχολιασμό του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων για τα
προσωπικά δεδομένα, β) το ζήτημα της προστασίας του δικηγορικού απορρήτου, και γ)
θέματα διαιτησίας, και σε συνέχεια πρόσκλησης που απηύθυνε το ΔΣ προς τα Μέλη του για
συμμετοχή, παρουσιάστηκε η σύνθεση των ομάδων αυτών (Παράρτημα 1) και
αποφασίστηκε η έναρξη των εργασιών τους.
Θέμα 4ο: Πρόταση για σύσταση επιτροπών - Εγκύκλιος επί επιχορηγήσεων
Το ΔΣ συζήτησε πρόταση της Δικηγορικής Εταιρείας NOMOS σε συνέχεια επιστολής του κ.
Κ.Γ. Χατζηγιαννάκη για τη σύσταση δύο επιτροπών με αντικείμενο «Οι δικηγορικές εταιρίες
ως νομικοί σύμβουλοι του δημόσιου τομέα» και «Σχέσεις δικηγορικών εταιριών και
συνεργατών τους» και αποφάσισε ομόφωνα ότι εφόσον επιθυμεί ο κ. Χατζηγιαννάκης με
χαρά θα μπορούσε να αναλάβει τον συντονισμό των ανωτέρω εργασιών.
Περαιτέρω ετέθη υπόψη του ΔΣ και η πρόταση της Δικηγορικής Εταιρείας NOMOS σε
συνέχεια της ίδιας επιστολής του κ. Κ.Γ. Χατζηγιαννάκη για τη σύνταξη εγκυκλίου του ΣΔΕΕ
σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις ευκαιρίες των δικηγορικών εταιριών στην περίοδο της
πανδημίας και των lock down από άποψη κρατικών επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων και
δανείων και αποφασίσθηκε ότι οι εν λόγω εργασίες απαιτούν εξειδίκευση που παρέχονται
συνήθως από συμβούλους έναντι αμοιβής και ως εκ τούτου το εγχείρημα αυτό θα ήταν
επαχθές να αναληφθεί από τον ΣΔΕΕ τουλάχιστον υπό τις παρούσες συγκυρίες.
Θέμα 5ο: Έγκριση θεμάτων ΓΣ 19.11.20
Το ΔΣ ενέκρινε τα θέματα που έχουν υποβληθεί προς ψήφιση στην ΓΣ τους ΣΔΕΕ της
19.11.2020 ήτοι α) Απολογισμός Πεπραγμένων και Οικονομικός Απολογισμός ταμειακής
διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2019. Υποβολή και αξιολόγηση Έκθεσης Οικονομικής
Διαχείρισης της Ελεγκτικής Επιτροπής, β) Υποβολή προς έγκριση του προϋπολογισμού για
το οικονομικό έτος 2020 καθώς και το περιεχόμενο αυτών.

Τέλος ορίστηκε ως ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 16.12.2020 και ώρα
18:00 -20:00, η οποία θα λάβει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης.
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Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Στάθης Ποταμίτης

Πέτρος Φραγκίσκος

Στέφανος Χαρακτινιώτης

Ο ταμίας
Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος
ΤΑ ΜΕΛΗ

Αλέξανδρος Μεταλληνός

Nίκος Κορίτσας

Κωνσταντίνος Βουτεράκος

Ιωάννης Δρυλλεράκης
Θεόδωρος Σκουζός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α)
ομάδα εργασίας για σχολιασμό του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων για τα
προσωπικά δεδομένα
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣΑ.
ΑΦΡΑΤΗ
&
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
KLC
β)

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

E-mail

Στάθης Ποταμίτης
(συντονιστής)

stathis.potamitis@potamitisvekris.com

Μιχαήλ
Κοσμόπουλος

mkosmopoulos@drakopoulos-law.com

Δημήτριος
Αναστασόπουλος

danastasopoulos@aalawyers.gr

Ελίνα Γεωργίλη

E.Georgili@kglawfirm.gr

Βασίλης Βουτσάκης

vassilis_voutsakis@klclawfirm.com

ομάδα εργασίας για το ζήτημα της προστασίας του δικηγορικού απορρήτου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΡ. Ι. ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ –
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Β.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΑΤΟΥΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
GKP
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣΑ.
ΑΦΡΑΤΗ
&
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
γ)

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Γεώργιος
Νάσκαρης
(συντονιστής)

E-mail
gnaskaris@koutalidis.gr

Βασίλειος
Οικονομίδης

vikonomidis@vdilawfirm.com

Ιωάννης
Λαμπρόπουλος

i.lampropoulos@phi-lambda.com

Ευγενία Γεωργούντζου

georgountzou@gkplaw.gr

Δημήτριος
Αναστασόπουλος

danastasopoulos@aalawyers.gr

Ομάδα εργασίας για θέματα διαιτησίας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μεϊδάνης Σερεμετάκης
&
Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία
ΚΑΡΑΤΖΑΣ
&
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ
&
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΘΗ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
&
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Χάρης Μεϊδάνης

E-mail
hmeidanis@hmlaw.gr

Αλέξανδρος
Μεταλληνός
(συντονιστής)
Κων/νος
Λαμπαδάριος
(συντονιστής)
Μενέλαος
Καρπαθάκης

C.Lambadarios@lambalaw.gr

karpathakis@floropouloupartners.com
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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κ.Φ.ΚΑΛΑΒΡΟΣ
&
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τροβά – Οικονόμου –
Κάρμου και Συνεργάτες
Εταιρία Δικηγόρων
FNG
Εταιρεία
Δικηγόρων
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
KLC
Ζέπος & Γιαννόπουλος

Χριστόφορος Φίλιος

filios@Calavros.gr

Βασιλική Κάρμου

karmou@justar.gr

Πέτρος Φραγκίσκος

pfragkiskos@fnglaw.gr

Βασιλική Κρικέτου

V.Kriketou@kglawfirm.gr

Αλέξανδρος Τσιρίγος
Ελένη Σκουφάρη

alexandros_tsirigos@klclawfirm.com
e.skoufari@zeya.com
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